
O que é o Prémio Maria 

Cristina Portugal da RELOP?

Perguntas Frequentes

Os Prémios Técnicos de Regulação da RELOP

chamam-se agora Prémio Maria Cristina

Portugal, em homenagem ao seu contributo

para a RELOP.

Este concurso visa fomentar a difusão e

partilha de conhecimento na área de

regulação energética.

O tema desta edição é "Transição energética"

Certificado que ateste a excelência do

artigo selecionado.

Convite para a publicação do artigo no site

da RELOP (e outras eventuais publicações

do sector)

Convite para apresentar o artigo em 2023,

num evento internacional sob patrocínio

da RELOP, com os custos incluídos

(deslocação e alojamento)

O vencedor irá receber:

O que posso ganhar?

 

O que se entende por 

"Transição Energética"? 

Por transição energética entendemos o

processo para a neutralidade carbónica do

setor energético.

Um artigo sobre este tema deverá refletir

sobre uma das seguintes perspetivas da

transição energética: direitos dos

consumidores; inovação do sector; resiliência

e segurança energética ou os desafios para

países em desenvolvimento.

Outros participantes poderão 

receber:

Menção honrosa pelo júri do concurso

Convite para a publicação do artigo

Certificado que atesta a excelência

        no site da RELOP

        do artigo selecionado



Como concorrer?

Quem pode concorrer?

Podem concorrer os colaboradores de
qualquer uma das doze entidades membro da
RELOP. 

Podem ainda concorrer, membros da
academia, jornalistas ou outros técnicos,
desde que em coautoria com pelo menos um
colaborador de qualquer uma das doze
entidades da RELOP.

Para concorrer, deve submeter a sua
candidatura para o e-mail:
secretariado@relop.org

O prazo de submissão é dia 21 de março de
2023.

A candidatura deve ser acompanhada pela 
Ficha de Candidatura, disponibilizada no site 
da RELOP.

Para qualquer esclarecimento no processo de 
candidatura, contacte o Secretariado 
Permanente da RELOP:

 
secretariado@relop.org 

Mais informações em:
https://relop.org/

O artigo tem de ser 
original?

Não. 
São elegíveis quaisquer artigos originais ou já
publicados, desde que há menos de três anos
(após janeiro de 2020).
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